
 
INTERNE EN EXTERNE VACATURE 

 
2SWITCH WIJK- EN WONINGSERVICE ZOEKT:  

MEEWERKEND VOORMAN (38 UUR PER WEEK) 
STANDPLAATS ARNHEM OF NIJMEGEN 

 
2Switch is op zoek naar een meewerkend voorman voor haar afdeling Wijk- en Woningservice. Kun jij de 
verantwoordelijkheid nemen voor een ploegje medewerkers bij de uitvoering van werkopdrachten en 
voor tevreden opdrachtgevers? Beschik je over relevante werkervaring als voorman? En ben jij daarnaast 
goed in het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers? Dan is 2Switch op zoek naar jou! Word jij onze 
nieuwe collega? 
 
WAT JE GAAT DOEN 
Als meewerkend voorman begeleid je een ploegje van circa 3 tot 6  medewerkers bij de uitvoering van 
werkopdrachten voor onze opdrachtgevers. Je ziet toe op een goed resultaat voor de opdrachtgever, zodat 
die tevreden is. Je bent aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Onze opdrachtgevers zijn particuliere 
klanten, gemeenten en woningbouwcorporaties. Voor hen voeren wij diverse werkzaamheden uit, zoals 
tuin- en groenonderhoud, straatwerk, schoonhouden van achterpaden, leegruimen en schoonmaken van 
woningen (boedelservice), verhuizingen en kluswerk aan en rond woningen. Je werkt ook zelf mee bij de 
uitvoering van deze werkzaamheden. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de genoemde 
werkzaamheden en dat je een aantal van de genoemde werksoorten beheerst. Je bent werkzaam binnen 
het werkgebied van 2Switch en dan met name in de regio Arnhem en Nijmegen. 
Bij 2Switch werken mensen met verschillende achtergronden en ieder een eigen verhaal. Wat ze gemeen 
hebben, is dat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze mensen werken bij ons op basis van 
detachering, vrijwillig, een taakstraf en resocialisatie vanuit detentie. Je levert een bijdrage aan het 
ontwikkelen van de vaardigheden van de medewerkers in je ploeg, waarbij je rekening houdt met hun 
persoonlijke situatie en achtergrond. Verder houd je toezicht op onder andere het gereedschapsgebruik en 
de onderlinge samenwerking. 
 
WIE WIJ ZOEKEN 
Je bent enthousiast over ons bedrijf en onze activiteiten. Je beschikt minimaal over een afgeronde en 
relevante opleiding op MBO-3 niveau. Je hebt eerder met plezier en succes in een vergelijkbare functie 
gewerkt en je kunt professioneel omgaan met klanten en opdrachtgevers. Je hebt ervaring met de 
genoemde werksoorten en affiniteit met onze branche en doelgroep. Je beschikt over 
doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Daarnaast heb je oog voor de ontwikkeling en begeleiding van 
medewerkers. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. Je bent in bezit van rijbewijs 
B (BE is een pre) en VCA (VOL is een pre). 
 
OVER 2SWITCH 
2Switch is een sociale- en financieel resultaatgerichte onderneming en erkend leer-werkbedrijf. Kijk voor 
meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en op onze Facebook pagina. 
 
REAGEREN 
Herken jij jezelf in deze vacature! Mail je motivatie en cv voor 6 juli a.s. naar personeelszaken@2switch.nl. 
Geef daarin in je eigen woorden aan waarom jij enthousiast bent voor deze functie. Je krijgt geen 
ontvangstbevestiging. Neem bij vragen contact op met Maarten van der Kuijl (manager WWS/ AFAC-
fietsen) via m.vanderkuijl@2switch.nl. De gesprekken vinden plaats op 3, 4 en 10 augustus a.s. 


